نظریه «موازنه تهدید»
علیرضا سمیعی

اصفهانی * 1

سارا

فرحمند2

چکیده
حمله روسیه به اوکراین در فوریه  ،2022بزرگترین بسیج نظامی در اروپا از زمان جنگ

جهگگانی

دوم به شمار میآید .مداخله و افزایش نفوذ غرب (آمریکا ،اتحادیه اروپا و بازوی نظامی آن ناتو)
در حوزههای امنیت روسیه ،نگرانیهای جدی و حیاتی را برای این کشور ایجاد کرده اسگگت بگگه
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تبیین چرایی و چگونگی شکلگیری جنگ روسیه و اوکراین بر پایه

نحوی که نظریهپردازانی چون استفان والت معتقدند مسیری که دولتهای غربی دنبال مگگیکننگگد
برداشت روسیه از تهدید را تقویت میکند ،بویژه گسترش ناتو به شرق تحریکی جدی است که
سطح اعتماد متقابل را کاهش داده است .از اینرو ،مسکو تصور میکنگگد حگگوزه نفگگوذ و حیگگا
خلو

این کشور روز به روز تن تر میشود .با اینوصف ،پژوهش پیشرو میکوشد تا با بهره-

گیری از رویکرد نظری «موازنه تهدید» استفان والت بر پایه 4شاخصه )1قدر
جغرافیایی  )3قدر

تهاجمی و  )4نیا

کلی  )2مجاور

تهاجمی ،به این پرسش اصلی پاسخ دهگگد کگگه علگگل و

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط بطط

الملططل،

دوره دوازدهططططم،

انگیزههای تهاجم روسیه به اوکراین در 24فوریه 2022چه بوده است؟ یافتههای پگگژوهش نشگگان

شماره سوم ،شماره

آمریکا و نگگاتو در اروپگگای شگگرقی و

پ اپی چهل و شش،

میدهد درک تهدید و خطرا

ناشی از تحرکا

و اقداما

بویژه اوکراین باعث شده است که عزم پوتین برای مقابله با پیشروی نگگاتو ،حالگگت تهگگاجمی بگگه
خود بگیرد و در نهایت باعث تهاجم روسیه به اوکراین گردد.
واژگان کلیدی :جنگ ،اوکراین ،روسیه ،موازنه تهدید ،ایاالت متحده آمریکا

 .1دانشیار و عضو هیا

علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج (نویسنده مسئول)
* asamiei@yu.ac.ir

 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور قزوین

تاریخ دریافت1401/4/26 :
فصلنامه پژوهشهای رواب ب

تاریخ پذیرش1401/7/25 :

الملل ،دوره دوازدهم ،شماره پ اپی چهل و شش ،صص 101-128

پای ز 1401

مقدمه
بیگمان ،روابط بین آمریکا و روسیه همواره متاثر از رقابتهایی است که در گذشته نیز
موضوعیت داشت .بطورکلی در دوران جنگ سرد ،نبردی در سه حوزه ایدئولوژیکی،
اقتصادی و نظامی میان اتحاد جماهیر شوروی به عنوان پیشاهنگ نظام سوسیالیستی در
جهان با آمریکا و دموکراسیهای غربی شدت گرفت .دو قدرت نظامی بزرگ درگیر یک
مبارزه ایدئولوژیک گسترده از طریق براندازی ،کمپینهای تبلیغاتی و جنگهای نیابتی در
جهان در حال توسعه بودند .از اینرو کشمکش و رقابت سختی چه از نگاه فلسفی و
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علمی و چه از لحاظ سیاسی میان دو اردوگاه سوسیالیستی و سرمایهداری با اشکال و
روشهای مختلفی بروز کرد که در اثر آن جهان به دو قطب متضاد دستهبندی شد .در
این مدت هر دو طرف در بهرهبرداری از هیچ فرصتی برای تقویت جایگاه و کمک به
نیروهای طرفدار خود ،فروگذاری نکردند .با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حزب
کمونیست ،روسیه به عنوان میراثدار آن با شماری از کشورها در منطقه و جهان بهویژه

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملططل،

در قلمرو محبوبش یعنی منطقه اوراسیا ،پیمانها و ائتالفهای جدیدی بر قرار کرد ،اما
اکنون روسیه از فضاهای به وجود آمده در اثر این پیمانها ،چندان راضی به نمیرسد،

دوره دوازدهططططم،

بطوری که پوتین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را یکی از بزرگترین فجایع قرن بیستم

پ اپی چهل و شش،

توصیف میکند که جایگاه واقعی روسیه را در میان قدرتهای بزرگ جهان ربوده است.

شماره سوم ،شماره
پای ز 1401

از اینرو ،روسیه در گفتمان خود ،ایاالت متحده آمریکا را کماکان دشمن درجه اول تلقی
کرده و منازعه با آن را در اولویت نخست خود قرار داده است .درحال حاضر نیز بسط و
گسترش پیمان آتالنتیک شمالی(ناتو) به شرق و بحران اوکراین به یکی از کشمکشها و
چالشهای جدی در روابط آمریکا و روسیه تبدیل شده است .چرا که پوتین گسترش
ناتو را تهدیدآمیز و چشمانداز پیوستن اوکراین به آن را تهدیدی بزرگ میخواند .به
همین منظور در  17دسامبر  2021به آمریکا و ناتو پیشنهاد یک توافق جدید را داد که
آنها را از شرق اروپا بیرون کند .پوتین خواستار عدم گسترش بیشتر ناتو ،مسدود کردن
دائمی پایگاههای آن در قلمرو شوروی سابق و خروج تسلیحات هستهای آمریکا از اروپا
شد .او همچنین از ناتو خواست تا فعالیتهای خود را در کشورهای اروپای شرقی و
بهویژه در کشورهای بالتیک و در لهستان متوقف کند اما عدم توجه به نگرانیهای مسکو

باعث شد تا سرانجام پوتین بامداد 5شنبه  24فوریه با صدور فرمان عملیات نظامی علیه
کییف جنگ را آغاز کند .اگرچه مخالفان پوتین ،حمله به اوکراین را اشغال قلمرو
ارضی یک کشور مستقل و برآیند رویکرد تهاجمی و نوامپریالیستی وی تلقی میکنند ،با
این حال در نگاهی ژرفتر ،بررسی بحران اوکراین مستلزم تحلیلی بیطرفانه از
زمینههای جهانی و منطقهای است ،که باید درک مسکو از تهدیدات علیه منافعش را نیز
در برگیرد ،عاملی که به نظر میرسد تاکنون از سوی بسیاری از دولتمردان و تحلیلگران
مسایل بینالمللی نادیده گرفته شده است .با این توصیف پژوهش حاضر میکوشد با
بهرهگیری از رویکرد نظری «موازنه تهدید» استفان والت به این پرسش اصلی پاسخ دهد
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که علل و انگیزههای تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه  2022چه بوده است؟ در پاسخ،
این فرضیه به آزمون گذاشته خواهد شد که به نظر میرسد؛ «تهدیدات ادراک شده
مسکو از سیاست گسترشطلبی سیاسی  -نظامی غرب (امریکا و اتحادیه اروپا) یعنی
پذیرش کشورهای اروپای شرقی در اتحادیه اروپا و به ویژه در ناتو و همچنین اقدامات
دفاعی اتخاذ شده توسط متحدان ناتو (یعنی دفاع موشکی) ،روسیه را بر آن داشت تا
جهت پاسخگویی به این «معضل امنیتی» و در راستای برقراری موازنه تهدید ،وارد جنگ

تبییییی چرایییی
چگونگ
جنییی
ا کییرای

شکلگیری
ر سیییی
ییر ییی

نظریییی «موازنییی

با اوکراین شود».

تهدید»

 .1بنیان نظری پژوهش؛ موازنه تهدید
واقعگرایی تدافعی یک نظریه ساختاری است که اصلیترین و مهمترین مفهوم آن
اصطالح «موازنه تهدید» 1است .نظریه موازنه تهدید توسط استفان والت ،استاد دانشگاه
هاروارد در سال  1987در کتاب «منشا اتحادها»2مطرح شد ،والت در این کتاب استدالل
میکند که ملتها در برابر «تهدیدی» که تصور میشود اتحاد برقرار میکنند

( Walt

 .)1987; 1990درآن زمان ،الگوی غالب برای توضیح رفتار دولتها «موازنه قوا» بود.
ایده اصلی موازنه قدرت این بود که دولتها اهداف خود را با قدرت دیگران تعریف
میکنند .در اصل ،کشورها تالش میکنند تا قدرت خود را به گونهای طراحی و تقویت
کنند که با قدرت قویترین دولت ،صرف نظر از اینکه آن دولت تهاجمی عمل میکند یا
نه ،مطابقت داشته باشد .بنابراین با حفظ توازن قوا بدینمعنا که هیچ کشوری به تنهایی
1 Balance of Threat
2
. The Origins of Alliances

قدرتمندتر از سایر کشورها نیست ،همگی امنیت متقابل را تضمین میکنند .نظریه موازنه
قدرت برای مدت طوالنی توسط کشورها پذیرفته شد ،تا این که در سال  ،1987والت با
تاکید بر «تهدیدها» و نه صرفا قابلیتهای نظامی یا تهاجمی کشورها ،نقش عمدهای در
اصالح نظریه والتز ایفا نمود ( .)walt, 1987-1990:25-26به اعتقاد وی؛ «کشورهایی که
به عنوان مهاجم تلقی میگردند احتماال دیگران را تحریک میکنند تا علیه خود موازنه
برقرار کنند» ( .)walt,1990:25بدینترتیب ،نظریه «موازنه تهدید» این فرض اصلی نظریه
«موازنه قدرت» که معتقد است دولتها تالش میکنند با ایجاد تعادل در برابر قدرت ،از
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شکلگیری یک هژمون بالقوه جلوگیری کنند را زیر سئوال میبرد

(.)walt,1989:18-21

نظریه موازنه تهدید ،در واقع دالیل اتحاد کشورها را در برابر یک تهدید درک شده را
تشریح میکند و معتقد است که دولتها در وضعیت آنارشی برای حفاظت از خود
تشکیل اتحاد میدهند(مکاتر )1 :2012 ،از این رو نقطه محوری مباحث والت را میتوان
بررسی علت اتحادها ،ائتالفهای نظامی – سیاسی با هدف ایجاد موازنه در واکنش به
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملططل،

احساس تهدید دانست .به اعتقاد والت تهدیدآمیزترین دولتها ،ضرورتا قدرتمندترین
دولت نیست ،بدینترتیب او با این توصیف ،بین قدرت و تهدید تمایز قائل شده(والت،

دوره دوازدهططططم،

 )21 -22 :1987و بر این باور است اساس تشکیل اتحادها در سطح بینالملل توازن

پ اپی چهل و شش،

تهدید است نه توازن قدرت(گودریچ .) 1-2 :2004،

شماره سوم ،شماره
پای ز 1401

 .1-1مولفههای چهارگانه ایجادکننده درک تهدید از نگاه استفان والت
اما چه چیزی یک دولت را تهدید میکند؟ والت چهار منبع مختلف تهدید اعم از
قدرت کلی ،تواناییهای تهاجمی ،نزدیکی جغرافیایی و مقاصد تجاوزکارانه را از
یکدیگر متمایز

میکند (.)Walt, 1990: 21-26

 .1-1-1قدرت کلی :بنا بر نظریه والت ،قدرت کلی همان مجموعه منابع کشور که
متشکل از (اندازه ارضی ،قابلیتهای اقتصادی ،صنعتی و فناوری) است .کشوری که
منابع بیشتری داشته باشد ظرفیت آن را خواهد داشت که دشمنان خود را تنبیه کند و به
دوستان خود پاداش دهد( .)Walt, 1987-1990: 22-23, 22از این منظر کشورهای
قدرتمند در اساس برای دیگران تهدید محسوب میشوند زیرا هرگز تضمینی در برابر

نحوه استفاده آنها از قدرتشان وجود ندارد .هر چه قدرت کل یک کشور بیشتر باشد،
تهدید بیشتری میتواند برای سایرین ایجاد کند.
 .1 -1 -2مجاورت جغرافیایی :مجاورت جغرافیایی به فاصلهای اطالق میشود که بین
رقبای بالقوه وجود دارد .هرچه این فاصله بیشتر باشد« ،توانایی پراکنش قدرت» و تهدید
بالقوه محدودتر میشود ( .)Walt 1990: 23بر پایه نظریه موازنه تهدید توانایی دولتها
برای اعمال قدرت با افزایش فاصله کاهش مییابد .از اینرو ،والت پتانسیل تهدیدزایی
را با فاصله جغرافیایی در رابطه معکوس میداند ،یعنی دولتهای نزدیکتر قادر به ایجاد
تهدیدات بزرگتری هستند .بدینترتیب مجاورت جغرافیایی نیز همانند عامل قدرت کل،
میتواند منجر به ایجاد موازنه یا همراهی از سوی دیگر دولتها شود
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( Walt, 1987:

()23گریفیتس.)1388 ،
 .1 -1-3قابلیت تهاجمی :قدرت تهاجمی به اندازه «قابلیتهای تهاجمی» اشاره دارد
( )Walt 1990: 24هرچه قدرت تهاجمی بیشتر باشد ،خطری که یک دولت میتواند
ایجاد کند بیشتر است .قدرت تهاجمی ارتباط نزدیکی با قدرت کل و مجاورت
جغرافیایی دارد .یعنی توانایی یک دولت برای تهدید کردن حاکمیت یا تمامیت سرزمینی
دولت دیگر با هزینههای قابل قبول است .از نظر والت این دولتها تهدیدآمیزتر از
دولتهایی هستندکه قابلیتهایشان تدافعی است .به عبارت دیگر بین قدرت تهاجمی و
میزان تهدید ،ارتباط مستقیمی وجود دارد .یعنی هر اندازه میزان توانایی یک کشور بیشتر
باشد میزان نگرانی و تهدید دیگر دولتها نسبت به آن همان اندازه افزایش مییابد
(کریمیفرد .)86 :1394 ،در صورت ثابت ماندن دیگر متغیرها ،دستیابی دولتها به
توانایی نظامی ویژه یا توانایی سیاسی خاص ،مانند ایدئولوژی دامنگستر ،آن را
تهدیدزاتر و ثبات سیاسی و انسجام سرزمینی دولتهای قدرتمند دیگر را با مخاطره
مواجه میکند .در نتیجه ،تهدید فوری ناشی از این قابلیتهای تهاجمی ممکن است

انگیزه بسیار قوی به دیگر دولتها برای موازنه علیه دولت تهدیدگر بدهد (

Walt,

( )1987: 24لیتل.)33 :1389 ،
 .1-1-4نیات تهاجمی :مقاصد تهاجمی به نحوه درک دولتها از یک دشمن بالقوه
اشاره دارد ( )Walt 1990: 25–26نیات تهاجمی ،تمایل یک کشور خاص به واداشتن

تبییییی چرایییی
چگونگ

شکلگیری

جنییی

ر سیییی

ا کییرای

ییر ییی

نظریییی «موازنییی
تهدید»

کشوری دیگر به واکنش را مشخص میسازد .لیکن ممکن است کشوری با قدرت
ضعیفتر گاهی به عنوان تهدیدکننده اصلی برای یک دولت قلمداد شود (اسماعیلی و
سیمبر .)15 :1392 ،بنا بر نظریه موازنه تهدید اگر دولتها ،دولتی را به عنوان یک دولت
تهاجمی و ستیزهجو در نظر بگیرند احتمال بسیاری وجود دارد که علیه آن دست به
موازنه بزنند .منطق حاکم بر این رفتار نیز روشن است ،زیرا متقاعد و راضی ساختن
دولت توسعهطلب مهاجم ،دشوار و پرهزینه است و دیگران را به ائتالف متوازن جهت
متوقف کردن آن ناگزیر میسازد (کریمیفرد .)87 :1395 ،بنابراین از نظر والت صرف
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قدرت مهم نیست بلکه سایر عوامل نیز دارای اهمیت هستند .به باور او آنچه در روابط
میان دولتها از اهمیت برخودار است ،درک آنها از یکدیگر به عنوان تهدید است و
تنها میزان قدرت هر یک از آنها مورد توجه نیست .بنابراین در برابر قدرت تهدیدگر،
اغلب سیاست موازنه در پیش گرفته میشود که به معنای اتحاد دولتها در مقابل دولتی
است که آن را تهدید میکند (مشیرزاده)135 :1388 ،

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملططل،

(.)Walt, 1987: 25

بنابراین بر پایه نظریه موازنه تهدید ،موازنه را میتوان نوعی «استراتژی دولتی دانست که
برای مقابله با تهدید خارجی ادراک شده (نظامی یا غیرنظامی) طراحی شده و هدف آن-

دوره دوازدهططططم،

ها کاهش تهدید و حفظ امنیت ملی است» .هدف از ایجاد موازنه ،تضعیف یک دولت یا

پ اپی چهل و شش،

اتحادی است که به مثابه تهدید تلقی میشود .در ادامه سعی خواهد شد با استفاده از

پای ز 1401

شاخصهای چهارگانه مطرح شده در نظریه موازنه تهدید والت (قدرت کلی ،مجاورت

شماره سوم ،شماره

جغرافیایی ،قدرت تهاجمی و نیات تهاجمی) میزان تهدیدات ادراک شده روسیه از
جانب غرب (آمریکا ،اروپا و ناتو) را به عنوان دالیل و انگیزههای آغاز جنگ روسیه-
اوکراین مورد بررسی قرار دهیم.
 .2تحلیل بحران روسیه -اوکراین بر پایه نظریه موازنه تهدید
 .2-1توصیف روند شکلگیری بحران
بیگمان یکی از مشکالت امنیتی روسیه پس از فروپاشی شوروی ،عضویت
کشورهای شرق اروپا و جمهوریهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی از قبیل
لهستان ،کـشورهای بالتیـک و بخـش شـرقی آلمـان در ناتو است .از آنجا کـه این
کشورها عمـق استراتژیک شوروی محسوب میشدند روسیه نیز همواره گسترش ناتو به

شرق را غیرضروری دانسته و آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود میداند .در چنین
شرایطی تمایل اوکراین برای پیوستن به ناتو که زمانی رقیب ایدئولوژیک و نظامی آن به
حساب میآمد ،حساسیت روسیه را برانگیخته و زنگهای خطر را بـه صـدا درآورده
است.
در تبیین اهمیت استراتژیک اوکراین برای رهبران روسیه باید عنوان کرد که این کشور به
عنوان بزرگترین جمهوری اتحـاد جمـاهیر شوروی پس از روسیه ،چالش برانگیزترین
کشور برای استراتژی مسکو مبنی بر احیا مجدد اتحاد جماهیر شوروی تحت رهبری
کرملین است .عضویت این کشور در اتحادیه اروپا نه تنها تالشهای روسیه برای به

107

کنتـرل درآوردن اوکـراین را ناکـام خواهد گذاشت بلکه این خطر نیز وجود خواهد
داشت که با انجام رفرمهـای مـورد نظـر اتحادیـه اروپا ،کییف نقش الگو را برای دیگر
کشورهای بخـش اروپـایی روسـیه بـازی خواهـد کـرد و مشروعیت حکومت پوتین را
به خطر خواهـد انـداخت( .)Menkiszak, 2016: 4مرشایمر در توضیح رفتار روسیه در
اوکراین معتقد است؛ اقدامات روسیه از دیدگاه ژئوپلتیک قابل درک است .سرزمین
مسطح اوکراین طی قرون قبلی صحنه تهاجم ناپلئون ،امپراتوری آلمان و آلمان نازی به
روسیه بوده است .لذا موقعیت اوکراین به عنوان منطقه حایل برای روسیه از اهمیت
اساسی برخوردار است (  .)Mearsheimer, 2014:10از اینرو ،کرملین اتحادیه اروپا و
ناتو را نهادی میبیند که نه تنها منافع ،بلکـه حیـات ایـن رژیـم را نیـز تهدیـد کرده و به
دنبال تغییر سیستم سیاسی روسیه است ( .)Dibb,2016:7بر این اساس پوتین در نشست
بوداپست و در آوریل  2008تمامیت ارضی اوکراین را تهدیـد کـرده و اعالم کرد که در
صورت پیوستن این کشور به ناتو و استقرار پایگاههای این پیمان در خاک اوکراین،
روسیه به ناچار و برای حفظ امنیت خود این پایگاهها را هدفگیری خواهدکرد(زیباکالم
و دیگران.) 28 :1394 :
گرچه برای بازیگران غربی(ایاالت متحده و ناتو) نیـز نفـوذ بـر اوکراین یک
ضرورت وجودی قلمداد شده و از مهمترین اولویتهای سیاست خارجی آنها به شمار
مـیرود اما به دلیل نفوذ سنتی روسیه در اوکراین و نیـز وجـود روستبارهـا در آن ،این
بازیگران برای نفوذ در این کشورموفقیت نهایی را در  20سال گذشته به دست نیاوردهاند
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با این وجود برای تغییر ساختار قدرت در این کشور تالش زیادی کردند که آخـرین
نمونـه از ایـن مـداخالت بـه تحوالت سال  2013باز میگردد که در واقع آوردگاهی
برای تقابل روسیه و غرب محسوب میشود .چرا که از دسامبر  2013عرصه سیاسی
اوکراین به دلیل عدم امضای مفاد قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا توسط ویکتور
یانوکوویچ 1رئیسجمهور این کشور با مجادالت و منازعات جدی مواجه گردید،
وضعیتی که در آن قدرت سیاسـی ،سـازوکار مناسـبی بـرای مهـار ورودیهـای
آشـوبسـازان غربگرایان اتخـاذ نکـرد ،تـا جـایی کـه عرصـه سیاسـت از رونـدهای
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معمـولی خـارج و تبدیل به یک جنبش غربگرا و ضد روس شد .این جنبش به شدت
از سوی غرب مورد حمایت قرار گرفت بهطوری که طی چندین مرحله ،حضور
دیپلماتهای غربـی از جملـه کـاترین اشـتون 2و جـان مـککـین 3در اردوی معترضان
مشاهده شد .دولتهای غربی با فشار رسانهای به دولت اوکراین ،حمایت خـود را از
این جنبش اعالم کرده و روسـیه را مـتهم بـه فـشار بـر دولـت یانوکوویچ جهـت

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملططل،

دوره دوازدهططططم،
شماره سوم ،شماره

امـضای قـرارداد اقتـصادی کردنـد .به دنبال این حوادث ،پس از برکناری یانوکوویچ
شبهجزیره کریمه از طریق برگـزاری همهپرسی سراسری با موافقت  96درصدی ساکنان
آن به روسیه ملحق شد .الحـاق کریمـه نشان داد که اوکراین برای روسیه اهمیـت
( De Maio,

پ اپی چهل و شش،

حیـاتی دارد و حاضـر اسـت بـه خـاطر آن هزینه زیادی پرداخت کند

پای ز 1401

 .)Mankoff, 2022( )2016:2بدینترتیب از سال  2013به این سو ،تحوالت اوکراین به
یکی از چالشهای مهم در روابط غرب و روسیه تبدیل گردید و گذشت زمان نه تنها به
حل این بحران کمک نکرد بلکه با افزایش تنش و عزم روسیه برای مقابله با پیشروی
ناتو ،بحران در روابط روسیه و غرب تشدید شد و با به رسمیت شناختن دو استان
لوهانسک 4و دونتسک 5در شرق اوکراین به عنوان دو جمهوری خودمختار و کسب
مجوز از پارلمان برای استفاده از نیروی نظامی در خارج از روسیه به سمت جنگ
حرکت کرد .در واقع مجموعه قدرت بازیگران مخالف روسیه (آمریکا و ناتو) توان و
. Viktor Yanukovych
Catherine Ashton
3
John McCain
4
.Luhansk
5
. Donetsk
1
2

نیات تهاجمی و در نهایت مجاورت جغرافیایی منبع تهدید به فدراسیون روسیه باعث
شد تا وزن و قدرت تهدید گسترش ناتو به شرق افزایش یافته و تهاجم نظامی و لزوم از
بین بردن این تهدید را اجتنابناپذیر کند .بنابراین در ادامه سعی خواهد شد تا با استفاده
از چهارشاخص مطرح شده در نظریه موازنه تهدید والت (قدرت کلی ،مجاورت
جغرافیایی ،قدرت تهاجمی و نیات تهاجمی) میزان تهدیدات روسیه از جانب غرب
(آمریکا و ناتو) را مورد بررسی قرار دهیم.
 .2-2روسیه و غرب(امریکا و اتحادیه اروپا)
 .2-2-1قدرت کلی(انباشت قدرت)
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با توجه به چهارچوب نظری والت که قدرت کلی را مجموع منابع کشور (جمعیت،
منابع طبیعی ،قابلیتهای نظامی،صنعتی و فناوری) میداند از اینرو ،در چنین وضعیتی
هر اندازه میزان منابع یک دولت بیشتر باشد ،آن دولت از پتانسیل بیشتری برای تهدید
دیگر دولتها برخوردار است .در حال حاضر بازیگران مختلفی در بحران اوکراین
حضور دارند که هر کدام در راستای اهداف و منافع خود به فعالیت میپردازد .این
بازیگران به دو طیف روسیه و ناتو به سرکردگی آمریکا تقسیم میشود که در ادامه به
بررسی میزان قدرت و توانایی آنها خواهیم پرداخت.
روسیه با مساحت 17میلیون کیلومتر مربع ،بزرگترین کشور دنیا و با جمعیتی در حدود
 146میلیون و  32هزار نفر نهمین کشور پرجمعیت جهان است .این کشور از منظر
سیاسی و اقتصادی یکی از قطبهای جهان به شمار میآید به گونهای که هماکنون جز
هشت اقتصاد برتر دنیا محسوب میشود .روسیه یکی از پیشرفتهترین دولتها در زمینه
تجهیزات نظامی بعد از ایاالت متحده است و از لحاظ منابع استراتژی نیز در سال
2017با افزایش تولید نفت خود برای نهمین سال متوالی از عربستان سعودی به عنوان
بزرگترین صادرکننده نفت در جهان پیشی گرفته و بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی در
جهان باقی مانده است .میزان ذخایر گـاز روسـیه در ابتـدای 2017بـالغ بر
1/688تریلیون فوت مکعب برآورد شده است و 32درصد از ذخایر کـل جهـانی را
شـامل مـیشـود (( )BP Statistical Review, 2016( )Yamawaki,2017:10وریچ
کاظمی .)99 :1389 ،از اینرو ،روسیه یکی از بزرگترین کشورهای غنی نفت و گاز در
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جهان است که با داشتن منـابع متنـوع و گسترده اضافی انرژی میتواند در یک موقعیـت
رهبـری قـرار گیـرد

()Simola and Solanko, 2017:17( )Chernitsına,2015:3

(عظیمیان و همکاران .)139: 1395 ،درخصوص منابع طبیعی و معدنی نیز باید گفت که
روسیه در حال حاضر دومین صادرکننده مواد معدنی نادر است و بیش از  20درصد کل
ذخایر منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد که در واقع  95.7درصد ثروت ملی روسیه را
تشکیل میدهد این مسئله در توسعه اقتصادی این کشور سهم بسزایی داشته و روسیه را
در وضعیت منحصر بهفردی قرار داده است .روسیه با داشتن 177میلیارد تـن ذغـال
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سـنگ در پایـان 2016 ،پس از ایـاالت متحـده دومین دارنده ذغال سنگ بازیافتی در
جهان بود( .)EIA, 2017:2عالوه بر این روسیه عظیمترین صنایع معدنی و فلزی جهان را
داشته و از کشورهای پیشرو در تولید آلومینیوم ،آرسنیک ،سیمان ،مس ،منیزیم و
ترکیبات آن ،نیتروژن ،پاالدیوم ،سیلیکون و وانادیوم است .به لحاظ فناوری نیز در زمینه
تولید ماشینهای سنگین روسیه به سرعت در حال رشد بوده و در زمینه هوش مصنوعی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملططل،

و محاسبات کوانتومی نیز پیشرفتهایی داشته است .صنعت هستهای روسیه نیز همواره
قوی بوده بطوری که روسیه در فضا و بخشهای خاصی از صنعت دفاعی از پتانسیل

دوره دوازدهططططم،

زیادی برخوردار است (خبرگزاری تسنیم()1397 ،دنیای اقتصاد.)1401 ،

پ اپی چهل و شش،

با این حال ،به رغم انباشت مادی قدرت روسیه ،به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران،

شماره سوم ،شماره
پای ز 1401

سیاست خارجی روسیه پس از فروپاشی شوروی بیش از آن که متکی به شرایط مادی و
منافع عقالنی باشد بر پایه ایدهی شان و منزلت استوار شده است .واژهای که در روسیه
برای توصیف این وضعیت به کار میرود «دِرژاونوست» 1است که به «دلمشغولی و
دغدغه این کشور به موقعیت و منزلت «قدرت بزرگ» بدون توجه به امکانات نظامی و
اقتصادی اشاره دارد»( .)Welch & Shevchenko, 2010:78-79بنابراین ،تالش روسیه
برای کسب موقعیت قدرت بزرگ مبتنی بر «شور و هیجان یا میل به موقعیتی است که
اکثر روسها بهدلیل وسعت عظیم کشور ،منابع و تاریخ آن به عمیقا معتقدند که به حق
از آن

آنها است» (.)Smith,2012:40

آمریکا به عنوان یکی دیگر از بازیگران دخیل در

اوکراین ،دارای مساحتی به میزان  9147420کیلومتر مربع و جمعیت آن بر پایه برآورد
Derzhavnost

1

سال  2022بالغ بر  335میلیون نفر تخمین زده شده است .این کشور از لحاظ اقتصادی با
دارا بودن  20درصد تولید ناخالص جهان قدرتمندترین اقتصاد جهان است .از لحاظ
نیروی نظامی نیز ،آمریکا با دارا بودن بیش از نیمی از بودجه نظامی دنیا و باالترین
نیروی انسانی نظامی ،بزرگترین ارتش دنیا را در اختیار

دارد(.)Statista, 2020

از نظر منابع و معادن ایاالت متحده از کشورهای پیشرو در تولید ذغال سنگ است و طی
چندین دهه حدود  30درصد از ذخایر ذغال سنگ جهانی و حجم قابل توجهی از الوار
جهان را در خود جای داده است .قدرتمندترین فسیلهای ایاالت متحده سوخت و
انرژی بوده و سنگ آهن نیز یکی دیگر از منابع مهم استراتژیک اقتصاد آمریکا است.
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آمریکا در استخراج این فلز همچنین از لحاظ استخراج نقره و طال در رتبه دوم جهان
قرار دارد .عالوه بر این ،این کشور دارای ذخایر تنگستن ،پالتین ،ورا ،مولیبدن و سایر
مواد معدنی است در مجموع ایاالت متحده دارای حدودا  45تریلیون دالر منابع طبیعی
است که تقریبا  90درصد آنها را الوار و ذغال سنگ تشکیل میدهند .سایر منابع آن نیز
شامل ذخایر مس ،طال ،نفت و گاز طبیعی بودهاند.
در زمینه تولید نیز بزرگترین محصوال
خودرو ،تولیدا

چگونگ

آمریکا؛ مواد شیمیایی ،تولیدا

صنایع هوایی ،ارتباطا  ،الکترونیک ،تولیدا

تبییییی چرایییی

نفتی ،فوالد،

غذایی و مصرفی ،و

صنایع معدن و چوب هستند .آمریکا همچنین در تولید برق ،ظرفیت پاالیش نفت،
ذخیرههای ذغال سن  ،تولید انرژی بادی ،و انرژی هستهای در جهان ،رتبه نخست را
دارد .از اینرو باید آمریکا را یکی از کشورهای عمده تولید کننده انرژی در سطح جهان
دانست .افزون بر این ایاالت متحده آمریکا در برخی از زمینههای فناوری نیز دست
باالیی دارد .این کشور در زمینه علوم هوا فضا یک قدرت تمام عیار بوده و بر اساس
شاخص شدت فناوریهای پیشرفته ،ایاالت متحده آمریکا با شرکتهایی چون اپل،
مایکروسافت ،سیسکو ،گوگل ،فیس بوک ،اوراکل ،اینتل وای بی ام( )IBMبیشترین
درآمد فناوریهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است .مجموعه این عوامل به
آمریکا این امکان را میدهد تا با تبدیل قدرت بالقوه خود به قدرت بالفعل توانایی تنبیه
روسیه را داشته و کماکان تهدیدی جدی برای روسیه به حساب آید.

جنییی
ا کییرای

شکلگیری
ر سیییی
ییر ییی

نظریییی «موازنییی
تهدید»

ناتو نیز به عنوان یک اتحاد بینالمللی که متشکل از  30کشور ،با جمعیتی بالغ بر
800میلییون نفر ،است که بعد از امضا پیمان آتالنتیک شمالی در  4آوریل  1949میالدی
تشکیل شد .ناتو در حال حاضر بزرگترین پیمان نظامی در جهان است و تمام اعضای آن
به جز ایسلند مجهز به نیروی نظامی بوده و سه عضو از اعضای آن یعنی آمریکا ،فرانسه
و انگلیس دارای جنگافزار هستهای هستند .بودجه ساالنه مستقیم (غیرنظامی ،نظامی و
سرمایهگذاریهای امنیتی) این سازمان بیش از  2میلیارد یورو است که بخش عمده آن
توسط چهار کشور ایاالت متحده امریکا ( 22.14درصد) ،آلمان ( 14.65درصد) ،فرانسه
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( 10.63درصد) و انگلیس ( 9.85درصد) تامین میشود .عالوه بر این ناتو همچنین
دارای سه کرسی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و حق وتو ،از وضعیت
منحصر به فردی برخوردار است (( )Blum, 12 May 2014: 1-2کوزنتسوف)29 :1361 ،
()Aliboni, 2005: 1

جدول )1انباشت قدرت روسیه و غرب (آمریکا و ناتو)در سال 2022

فصلنامه
پژوهشهای

ردیف

کشور

وسعت

جمعیت

GDP

تورم

دوره دوازدهططططم،

1

ایاالتمتحده

9833517

335

3/ 8

3/2

پ اپی چهل و شش،

2

روسیه

17075400

14632

2/ 7

4/7

3

آلمان

357386

83000000

4/ 2

1/5

4

فرانسه

83600550000

65200000

4/ 0

1/3

5

انگلیس

130395

67805418

5/ 6

2/5

رواب ط ب ط

الملططل،

شماره سوم ،شماره
پای ز 1401

 .2-2-2مجاورت جغرافیایی
روسیه با قرار گرفتن در منطقه اوراسیا با  14کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی ،و
با کشورهای پیرامون دریای برینگ ،دریای ژاپن ،دریای خزر ،دریای سیاه ،و دریای
بالتیک مرز آبی دارد .از جمله کشورهایی که با روسیه در جنوب غربی آسیا مرز زمینی
دارند ،جمهوری آذربایجان و گرجستان را میتوان نام برد .چین ،مغولستان و کره شمالی
و قزاقستان کشورهایی که در جنوب شرقی با آن هممرز هستند .روسیه در غرب با

کشورهای اروپای شرقی از جمله اوکراین ،بالروس ،لتونی و استونی ،لیتوانی ،لهستان،
نروژ ،فنالند هممرز است و در تنگه برینگ که آالسکا را از سیبری جدا میکند با آمریکا
مرز مشترک آبی دارد و از لحاظ جغرافیایی تنها  4کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند
(.)Huldt, 2002:102عالوه بر این ،حضور دائمی یا موقت نیروهای ناتو و نظامیان آمریکا
به صورت مشترک و مستقل در شرق اروپا (لهستان و رومانی و لیتوانی) نزدیک روسیه
و هم مرز این کشور ،استقرارسامانههای موشکی در آالسکا ،رومانی ،لهستان و
کالینینگراد ،حضور سامانههای ضد موشک بالستیک در اروپا و ناوهای مجهز به سامانه
ضد موشک بالستیک در دریاها و اقیانوسهای نزدیک به روسیه باعث شده است که
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آمریکا و ناتو به گونهای همسایه غیرمستقیم روسیه نیز به حساب آیند .این روند بارها
سبب اعالم هشدارهای مسکو شده است ،چراکه از نظرمسکو اهدافی که آمریکا با
استقرار سامانه دفاع موشکی در کشورهای شرق اروپا تعقیب میکند به خاطر نزدیکی به
مرزهای روسیه و حکایت از عزم آمریکا برای کنترل و محاصره موشکی روسیه و
موشکهای این کشور است (کوهن.)432 :1387 ،

تبییییی چرایییی
چگونگ

الزم به ذکر است که آمریکا در ترکیه نیز به عنوان یک کشورعضو ناتو پایگاه
نظامی دارد .پایگاه هوایی اینجرلیک 1محل استقرار موشکهای «پاتریوت» و بمبهای
اتمی مدل «بی  »61با قابلیت پرتاب از هواپیماهای «اف  »16بوده و حدود  5هزار خدمه
نظامی نیروی هوایی آمریکا و وابستگانشان در این پایگاه مستقر هستند .در حال حاضر
اینجرنیک به پایگاه بسیار مهمی برای ماموریتهای خارجی ارتش آمریکا به ویژه در
آسیای مرکزی و غرب آسیا مبدل شده است .پایگاه راداری کورچیک 2نیز از اصلیترین
مکانهای رهگیری موشکهای بالستیک برای ناتو محسوب میشود که در سال 2012
تاسیس شد (خبرآنالین.)1398 ،
در مقابل ،رفتار روسیه طی سالهای اخیر نشان داده است که تمایل ندارد نظارهگر ورود
اقمار و همسایگان مهم خود به دایره نفوذ غرب باشد ،از نگاه روسیه سرنگونی
یاناکوویج اوکراین(  ،)2014اقدامی غیرقانونی و کودتایی سازمان یافته بود که رهبران
آمریکا و اروپا تالش کردند این کشور را به پایگاه مهم غرب در مجاورت مرزهای
Incirlik
Korchik

1
2

جنییی
ا کییرای

شکلگیری
ر سیییی
ییر ییی

نظریییی «موازنییی
تهدید»

روسیه بدل نمایند( .)Mearsheimer, 2014از اینرو در واکنش به توجه به توسعه دفاع
موشکی آمریکا در برابر روسیه و ایجاد پایگاههای نظامی از سوی آمریکا در مناطق
مختلف جهان از جمله اوراسیا ،فدراسیون روسیه را بر آن داشت تا در مواجهه با
سیاست مهار آمریکا و ناتو ،به بررسی احیا و ایجاد پایگاههای خود در فراسوی مرزها
بپردازد و حضور نظامی خود را در مناطق مختلف جهان گسترش دهد .در این راستا در
اوایل مارس  ،2015سرگی شویگو 1وزیر دفاع روسیه سفر خود را به سه کشور آمریکای
التین؛ ونزوئال ،نیکاراگوئه و کوبا آغاز کرد .هرچند گفت وگوهای شویگو در این سه
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کشور در پشت درهای بسته برگزار شد و وی افزایش پرواز جنگندههای نظامی روسیه
در مناطق دوردست جهان را از اصلیترین نیاز به تاسیس پایگاههای ویژه سوختگیری
در مناطق مختلف به ویژه در منطقه خط استوا اعالم کرد ،لیکن تحلیلگران اهداف این
سفر را پاسخی به اقدامات ایاالت متحده آمریکا و استقرار سامانههای موشکی در
نزدیکی مرزهای روسیه و در نتیجه همکاریهای نظامی  -امنیتی و نظامی -فنی ارزیابی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملططل،

کردند .از اینرو مسکو نه تنها در کشورهای پیرامونی خود نظیر؛ تاجیکستان ،اوستیای
جنوبی ،اوکراین ،قرقیزستان و قزاقستان و حتی سوریه پایگاه نظامی دارد ،بلکه در

دوره دوازدهططططم،

فراسوی مرزها آنجا که زمانی حیاط خلوت آمریکا نامیده میشد ،نیز به همکاریهای

پ اپی چهل و شش،

نظامی  -امنیتی پرداخته است (خبرگزاری صدا و سیما.)1396 ،در مجموع ایجاد پایگاه

پای ز 1401

های نظامی روسیه در کشورهای آمریکای التین به هر دلیل و با هر هدفی که باشد،

شماره سوم ،شماره

بیانگر مقابله به مثل کرملین در مواجهه و مقابله با سیاستهای آمریکا و غرب در
فراسوی مرزهایش است که به واقع تهدیدی برای صلح منطقهای و بینالمللی محسوب
میشود.
 .2-2-3قدرت تهاجمی
با استناد به مرکز پیشرفت آمریکا که بودجه نظامی ایاالت متحده آمریکا در سال مالی

2021و2020به ترتیب حدود  738و  740میلیارد دالر برآورد کرده است (.)Korb, 2020
میتوان گفت که کل بودجه نظامی آمریکا با مجموع بودجه نظامی کشورهایی چون؛
چین ،روسیه ،عربستان سعودی ،فرانسه ،انگلستان،آلمان ،ژاپن ،هند و کره جنوبی برابر
Sergei Shoigu

1

است .در واقع37 ،درصد مخارج نظامی جهان که حدود 1/7تریلیون دالر در سال است
توسط ایاالتمتحده آمریکا صرف میشود( .)National Priorities, 2016چنین بودجه
نظامی برای آمریکا این امکان را فراهم میآورد تا تجهیزات و امکانات نظامی گستردهای
را مهیا کند .بر همین مبنا در حالحاضر آمریکا دارای 1/400/000نیروی نظامی فعال
و 1/100/000نیروی نظامی ذخیره  8848،تانک15،293 ،هواپیما290 ،شناور1299 ،واحد
توپخانه 6/196 ،هلیکوپتر 920 ،هلیکوپتر جنگی10 ،ناو هواپیمابر است

( Global

 .)Firepower, 2022برخالف بودجه فوقالعاده زیاد آمریکا که با مجموع بودجه 10
قدرت نظامی دنیا برابری میکند ،بودجه نظامی روسیه  84٫5میلیارد دالریعنی معادل 14
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درصد بودجه آمریکا است .این کشور در مجموع دومین قدرت نظامی جهان بوده و در
حال حاضر  766،055نیروی خط مقدم فعال 2،485،000 ،نیروی ذخیره فعال15500 ،
تانک 31،298 ،خودروهای زرهپوش جنگی 5،972 ،توپهای خودکششی4،625 ،
توپخانه متحرک4،498 ،هواپیما 352 ،شناور و  1ناو هواپیمابر دارد

( Global firepower,

 .)2022بدینترتیب روسیه بر اساس تجهیزات نظامی از نظر شمار تانکها رتبه اول را
دارد .چرا که روسیه اکنون صاحب بیش از  15هزار و پانصد دستگاه تانک ذخیره و
عملیاتی است که عمده آنها را تی  72و تی  80تشکیل میدهند .بهعالوه  550دستگاه
تانک تی  90نیز به عنوان بهروزترین تانکهای روسی در اختیار این کشور است .در
مقابل ،آمریکاییها هشت هزار و  325دستگاه تانک آبرامز در اختیار دارند .آبرامزهای
آمریکایی به لحاظ کارایی از بیشتر تانکهای روسی مدرنترند ،اما دیگر دست برتر را
در فناوری ندارند .افزون بر این در چند سال اخیر روسها همچنین در رژه میدان سرخ
از تانکهای خانواده آرماتا رونمایی کردند که طراحی کامال متفاوتی از تی  72دارند .به
همراه این تانکها ،از نسل کامال جدیدی از زرهپوشها نیز رونمایی شد که جای زره-
پوشهای قدیمی روسیه را خواهند گرفت .در مقابل ،آمریکا به علت عدم اختصاص
بودجه کافی در این زمینه فعال هیچ برنامه خاصی برای جایگزینی آبرامز که از دهه
هشتاد میالدی در خدمت آنها است ندارند .مهمترین برنامه کنونی آنها ،بهروزرسانی
آبرامز به مدل  M1A3است که نمیتوان آن را یک ارتقا یافته تمام عیار به شمار آورد .در
رابطه با نیروی هوایی نیز با یک تفاوت  75درصدی به نفع آمریکا ،روسیه بعد از آمریکا
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بیشترین هواپیماهای نظامی را در اختیار دارد .ارتش ایاالت متحده بیش از  13هزار و
هشتصد هواپیما و هلی کوپتر دارد که کمی بیش از چهار هزار و پانصد فروند آنها را
هواپیماهای جنگنده و بمبافکن تشکیل میدهد (موذنی()1400 ،دنیای اقتصاد،
()1400آرین()1394 ،خبرگذاری صدا و سیما.)1396 ،
گرچه تا پیش از فروپاشی شوروی ،نیروی هوایی ارتش سرخ استعدادی بالغ بر 10
هزار فروند هواپیما از تمامی انواع را داشته ،اما حال آن که استعداد کنونی نیروی هوایی
روسیه ،کمتر از چهارهزار فروند هواپیما است .همچنین ناوگان جنگنده نیروی هوایی
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آمریکا را جنگندههای اف  16سی دی تشکیل میدهد و حدود چهارصد جنگندهی اف
 15در تمامی مدلها نیز در نوک پیکان آن قرار دارد .اما قلب این ناوگان از  186فروند
جنگنده نسل پنچمی اف  22تشکیل شده که در حال حاضر عمال یکی از پیشرفتهترین
جنگنده هوایی دنیا به شمار میرود .در مقابل روسها وارث ناوگانی قدیمیترند که
عمدتا از زمان ارتش سرخ باقی مانده است .ساختار رزمی نیروی هوایی کنونی روسیه،

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملططل،

از شش وینگ تشکیل میشود که به همراه نیروی دریایی تقریبا صاحب  760جنگنده
است .ناگفته نماند که روسیه بزرگترین ناوگان زرهی جهان را در اختیار دارد .بطوری

دوره دوازدهططططم،

که این کشور همچنان قویترین قدرت زرهی دنیا به حساب میآید و از نظر شمار

پ اپی چهل و شش،

زیردریایی بعد از آمریکا و چین ،رتبه سوم را دارد .در مورد توانایی هستهای نیز بر

پای ز 1401

اساس گزارش انجمن تسلیحاتی ( ،)ACAروسیه 7100کالهک هستهای داردکه 1648

شماره سوم ،شماره

مورد از آنها در وضعیت کامال عملیاتی هستند و آمریکا نیز صاحب  7100کالهکاند که
 1538مورد از آنها در شرایط عملیاتی است .)Arms control,2015(.بر این اساس در
رابطه با استفاده از تسلیحات هستهای ،روسیه بعد از آمریکا جای دارد و به گونهای از
تمامی کشورهای ناتو قویتر است و میتواند در صورت بروز توطئه و جنگ ،در برابر
ناتو بایستد.
انگلیس نیز به عنوان یکی از چهار قدرت برتر نظامی عضو ناتو با داشتن تجهیزات
پیشرفته ،آموزشهای بسیار مناسب و  160سالح اتمی قدرت سوم جهان هستهای است.
بودجه نظامی این کشور  60٫5میلیارد دالر و شمار پرسنل نظامی آن  146980نفر است.
ارتش این کشور  407تانک 936 ،هواپیما 66 ،کشتی جنگی و  10زیردریایی دارد.

بودجه نظامی فرانسه به عنوان دومین قدرت برتر نظامی ناتو  62٫3میلیارد دالر و شمار
پرسنل نظامی آن  202761نفر است .این کشور 290سالح اتمی 423 ،تانک1264 ،
هواپیما و  10زیردریایی دارد .ترکیه نیز به عنوان یکی از اعضای موثر در تقویت
فرماندهی و توان نظامی ناتو با بودجه نظامی  18٫2میلیارد دالر (نزدیک به یکسوم
بودجه فرانسه و نصف بودجه ایتالیا)  410500پرسنل نظامی و  3778تانک 1020
هواپیما و  13فروند زیردریایی دارد .ارتش ترکیه از نظر کمی یکی از قدرتمندترین
ارتشها در شرق مدیترانه است .این ارتش ناو هواپیمابر ندارد ولی شمار تانکها و
هواپیماها و هلیکوپترهای آن در مقایسه با کشورهای همسایهاش چشمگیراست .عالوه
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بر این ارتش ترکیه در رده چهارم  27ارتش عضو ناتو قرار گرفته و با  194وسیله
دریایی در رده دوازدهم کشورهای دارای بیشترین تعداد ادوات دریایی ایستاده و در
حوزه نیروی هوایی نیز با برخورداری از  1056فروند انواع ادوات هوایی در رده دهم
نیرو هواییهای جهان قرار دارد

( Radio Free Europe/Radio Liberty RFE/RL,
تبییییی چرایییی

.)2019
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 .2 -3نیتهای تهاجمی:
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به تبع آن پایان سیستم دو قطبی و تثبیت
آمریکا به عنوان قدرت فائقه جهانی روسیه خود را بازنده تحوالت پس از جنگ سرد
میبیند که جایگاه ابرقـدرتی آن از بـین رفته و از تصمیمگیریهای جهانی کنار گذاشته
شده است .از اینرو ،روسیه در دوران پوتین بـار دیگـر بر روی به دست آوردن نفوذ
جهانی و منطقهای خود تمرکز کرده و با زیر سوال بردن مشروعیت قواعد و هنجارها و
نهادهای کنونی ،به دنبال جایگزین ساختن الگوهای مورد نظر خود است .مسکو این حق
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را برای خود محفـوظ مـیدانـد که در مناطق پیشین شوروی ،حوزه نفوذ داشته باشد،
هرچند که واشنگتن نیز بـا اسـتفاده از ناتو برای خود در این مناطق ،حوزه نفوذ ایجاد
کرده است .بدینترتیب این امر موجب شده است که در فضای پس از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی ،روسیه غرب را به عنـوان رقیـب و تهدید امنیتی جدی قلمداد کند که
تالش دارد یکبار دیگر راهبرد مهار را در قبال روسیه در پیش

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملططل،

بگیرد (Mizin, 2017:1-

 .)2این نگاه بدبینانه روسیه به غرب را در وهله اول باید ناشـی از برتری غرب در
تصمیمات سیاسی مشخص در قبال روسیه مانند مداخله کوزوو و لیبی ،جنگ عراق،

دوره دوازدهططططم،

حمایت از بازیگران طرفدار غرب در اروپای شرقی (مانند انقالب گل سرخ) در

پ اپی چهل و شش،

گرجستان و انتقاد از وضعیت حقوق بشر و سیاست قفقاز روسیه و در نهایت گسترش

شماره سوم ،شماره
پای ز 1401

اتحادیه اروپا و در درجه اول ناتو به سمت شرق دانست که همه این موارد در برابر
مخالفتهای سریع روسیه انجام گرفته و به راحتی میتواند به عنوان تهدید یا حتی
نقض نگرانیهای امنیتی روسیه تلقی شود

( .)Bock, Henneberg & Plank, 2015:13

در وهله بعد از نظـر مقامات روسیه ،اتحادیه اروپا پس از جنگ سرد و به دنبال
گسترش ناتو ،مواضـع تنـدی را بـر ضـد روسیه اتخاذ کرده است در واقع یـک ائـتالف
قـوی ضد روسـی توسـط لهـستان ،سـوئد و دولتهای حوزه دریای بالتیک شکل
گرفته است از اینرو ،پوتین و دیگر مقامات روسـیه متقاعـدشدند که غرب درصدد
است تجربه بالتیک را در قفقاز و آسیای مرکـزی تکـرار نمایـد .افزون بر این روسیه
اتحادیه اروپا را به نحوی ادامه راهبردی ایاالت متحده و ناتو میداند که تداعیکننده
انگارههایی همچون چالشهای نظامی و امنیت سخت اسـت .اعـضای اتحاد یه اروپا که

عضو ناتو نیز هستند ،بارها بـا سیاسـتهـای روسـیه در قبـال نـاتو مخالفـت کردهاند
(ثمودی پیله ور .)60 -61 :1396. ،بنابرین با توجه به نظریه والت که معتقد است
دولتها اگرچه از قدرت بالمنازع آمریکا نگرانند اما نه به قدرت این کشور ،بلکه به
تهدید آن واکنش نشان میدهند .این تهدید حاصل عملکرد  4رکن «قدرت کلی ،نزدیکی
جغرافیایی ،توان تهاجمی و نیات تجاوزکارانه» است .با این وصف ،اقدامات تحریکآمیز
آمری کا و ناتو پس از جنگ سرد در اوکراین که منطقه و حوزه نفوذ مسکو به شمار
میرود ،بر ادراکات و برداشت روسیه این تاثیر را گذاشته است که همواره باید به
تهدیدات موجود در اوکراین پاسخ فوری داد.
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بر این اساس است که نظریهپردازانی همچون استفان والت غـرب (آمریکا ،اتحادیه
اروپا) را عامل شکلگیری بحران اوکراین دانسته و معتقد است «بحران اوکراین با یـک
حرکـت جسورانه روسیه یا حتی یک سری از خواستههای نامشروع روسـیه شـروع
نـشد .ایـن بحـران زمانی آغاز شد که ایاالت متحده و اتحادیه اروپا سعی کردند اوکراین
را از مدار روسـیه خـارج کرده و در حوزه نفوذ غرب قرار دهند» ( )Walt, 2015: 3در
این راستا مرشایمر 1نیز مداخله نظامی روسیه در اوکراین و انضمام کریمه را در واقع
واکـنش مستقیم این کشور به توسعه سهگانه ناتو ،اتحادیه اروپا و اقدامهای سیاسی و
اقتصادی آمریکا در حوزه خارج نزدیک روسیه دانسته و به مانند والت ریشه اصلی این
بحران را عوامل کلیدی چون؛ گسترش ناتو و تالش برای خارج کردن اوکراین از مدار
روسیه و حمایت غرب از جنبشهای طرفدار دموکراسی در اوکراین که با انقـالب
نـارنجی در سـال 2004شروع شد ،میداند ( )Mearsheimer, 2014:1در این رابطه
پوتین هنگام سخنرانی در سواستوپل ،در جشن ادغام کریمه به روسیه ،به وضوح بیان
کرد که :ما قبالً اظهار نظرهایی را از کییف در مورد پیوستن قریبالوقوع اوکراین به ناتو
شنیده ایم .این چه معنایی برای کریمه و سواستوپل در آینده خواهد داشت؟ این بدان
معناست که نیروی دریایی ناتو دقیقا در این شهر با شکوه که موقعیت نظامی ویژهای
برای روسیه دارد ،حضور خواهد داشت و این یک تهدید توهمآمیز نیست ،بلکه تهدیدی
کامال واقعی برای سراسر جنوب روسیه ایجاد می کند ( )Putin,2014aمرشایمر درپی
Mearsheimer
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وقوع بحران اخیر روسیه -اوکراین ( )2022نیز اظهار داشت؛ ایاالت متحده مسئول اصلی
ایجاد بحران اوکراین است ،حتی اگر پوتین آغاز کننده جنگ و مسئول رفتار روسیه در
میدان نبرد باشد« :نکته کلیدی از نظر من این است که ایاالت متحده سیاستهایی را در
قبال اوکراین به پیش برد که پوتین و همکارانش آن را بهعنوان یک «تهدید وجودی»
برای کشورشان تلقی میکنند […] به ویژه من در مورد وسواس آمریکا برای وارد کردن

اوکراین به ناتو و تبدیل آن به یک سنگر غربی در مرز روسیه صحبت میکنم»
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( .)Mearsheimer, 2022از اینرو ،خاک اوکراین را باید کانون و منشا منازعه روسیه و
غرب دانست .در چرایی این مهم باید عنوان کرد که سازمان ناتو در دوران ریاست
جمهوری بیل کلینتون ،1سیاسـت درهـای بـاز و سیاسـت گسترش به سمت کشورهای
اروپای شرقی را در پیش گرفـت و در مرحلـه نخـست از سال  1999با پذیرش 3
جمهوری بالتیک شوروی سابق؛ لهستان ،مجارستان و چک و  4کشور بلوک کمونیستی
در شرق اروپا گسترش یافته است .پس از آن در سال  2004تمـام کـشورهای اروپـای
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الملططل،

مرکـزی و شـرقی از جملـه کشورهای بالتیک به ناتو ملحق شدند .تالش تحریکآمیز
آمریکا برای پیوستن اوکراین به ناتو در سال  2008به تشدید مناقشه دامن زد .زیرا ادغام

دوره دوازدهططططم،

فزاینده اوکراین در نهادهای یورو-آتالنتیک و به ویژه ناتو توازن قدرت نظامی بین

پ اپی چهل و شش،

روسیه و اوکراین را به دلیل نصب سیستمهای نظامی ناتو ،تامین تجهیزات ،آموزش و
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تمرینهای مشترک تغییر میدهد .این کشور عمـق اسـتراتژیک روسیه است و به عنوان
منطقه حائل در برابر مداخله نظامی غـرب بـه روسـیه از ایـن کـشورمحافظـت مـیکند.
همچنین اوکراین محل ترانزیـت بیش از  80درصد گاز وارداتی اروپا از روسیه است و
بدون حضور اوکراین و شاهراه عبوری انرژی روسیه به غرب ،تالشهای روسیه فاقد
نفوذ و تاثیر ژئوپلیتیک خواهد بود .موقعیت ژئوپلیتیک ،ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک
اوکراین طوری است که روسیه و غرب هر کدام به دنبال افزایش نفوذ خود و کـاهش
نفـوذ طرف مقابل در این کشور میباشند .همچنین در سطحی شدیدتر روسـیه پیوستن
مونتهنگرو در سال 2017به ناتو و گسترش این سازمان را نه تنها توهین بـه خـود ،بلکه
آن را چالشی جدی برای امنیت خود و شکست جدی در بهم خوردن موازنه قوا می-
Bill Clinton

1

دانـد ( .)Tsygankov, 2015: 11( )Trenin, 2014:4( )De Maio, 2016:6از اینرو،
روسیه به دنبال دکترینی که رئیس جمهور والدیمیر پوتین در سخنرانی خود در مونیخ در
سال  2007به صراحت بیان کرد ،تضمینی میخواهد که ناتو به سمت شرق حرکت
نکند .در این خصوص پوتین در گرجستان در سال  2008و اوکراین در سال 2014
نشان داده است که مایل است برای اجرای این دکترین مبارزه کند

( Astrof et al,

.)2022:9

والدیمیر پوتین همچنین بارها استدالل کرده که آمریکا در سال  1990تضمین داده
است تا ناتو به سمت شرق گسترش نیابد ،اما به گفته وی این قول بارها شکسته شده
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است .در این راستا میخائیل گورباچف 1آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی نیز در سال
 2009در مصاحبه با نشریه «بیلد» آلمان از گسترش ناتو به سوی شرق و خلف وعده
قدرتهای غربی در عمل به تعهد خود مبنی بر عدم استقرار پایگاههای نظامی در
نزدیکی مرزهای روسیه انتقاد کرد و اظهار داشت« :آلمان غربی ،ایاالت متحده و دیگر
قدرتها پس از اتحاد مجدد آلمان در سال  1990متعهد شدند ناتو یک سانتیمتر به
سمت شرق حرکت نخواهد کرد» .اما آمریکاییها به وعده خود عمل نکردهاند و آلمانها
نیز چشم خود را بستهاند .آنها احتماال دستان خود را به هم مالیدهاند و از اینکه به
روسها حقه زدهاند ،خوشحالند» ( .)Bock, Henneberg & Plank, 2015: 14پوتین
همچنین در جریان نشست تلویزیونی سازمان پیمان امنیت جمعی -نظامی تحت رهبری
مسکو ،گفت :عضویت کشورهای شمال اروپا در ناتو هیچ تهدید مستقیمی برای ما ایجاد
نمیکند .اما گسترش زیرساختهای نظامی به این سرزمینها قطعا پاسخ ما را در قالب
اتحاد نظامی به رهبری روسیه برمیانگیزد ( .)Tereshchenko, 2022از آنجا که گسترش
ناتو به معنای حرکت به سمت شرق است که بخشی از حوزه امنیتی روسیه محسوب
میشود و هیچ کشوری تمایل ندارد که در کنار مرزهایش نیروهای متعارض سازماندهی
و مستقر شوند ،چنانچه ناتو به اوکراین میرسید و این کشور بخشی از فضای
ژئوپولوتیکی ناتو میشد ،در آن شرایط روسیه مرز به مرز ناتو قرار میگرفت و
همانگونه که پوتین میگوید احتمال درگیری ناتو و روسیه افزایش پیدا میکرد چرا که

Mikhail Gorbachev
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در سند امنیت ملی روسیه این مسئله ذکر شده است که ناتو و آمریکا به عنوان تهدید
محسوب میشود«:در این سند آمده است که ایاالتمتحده آمریکا نهتنها تهدیدیهستهای
بوده بلکه در حال گسترش شبکه نظامی بیولوژیکی خود در مناطق مجاور روسیه است.
از اینرو مسکو استفاده از نیروی نظامی را بهعنوان آخرین راهحل برای محافظت از
منافع ملی توصیف میکند و تاکید دارد که باید روابط خود را با چین ،هند ،آمریکای
التین و کشورهای آفریقایی تقویت کند.
نکته مهم در سند امنیت ملی در سال  ،2015اشاره به اقدامات مخرب ایاالتمتحده
122

و احساس تهدیداتی است که از جانب این قدرت متخاصم احساس میشود .روابط
ایاالتمتحده و روسیه که از سال  2001بهبودیافته بود ،با انتخاب پوتین بهعنوان
رئیسجمهور برای سومین بار در سال  ، 2012دوباره وارد یک دوره آشفته شد .اتهاماتی
از قبیل مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال  2016آمریکا ،روابط را به شرایط
دوران جنگ سرد برگرداند.

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملططل،

در دوران دونالد ترامپ ،ایاالتمتحده راهی را برای تحتفشار قرار دادن مسکو ،به ویژه
با توسعه اقدامات در زمینه انرژی در پیش گرفت با این وجود ،مسکو توانست با

دوره دوازدهططططم،

بهرهگیری از سخنان منزوی کننده ترامپ و سیاستهای متناقض ایاالتمتحده ،تا حد

پ اپی چهل و شش،

ممکن دستاوردهای خود را حفظ کند .با روی کار آمدن بایدن ،واشنگتن تالش کرده با

پای ز 1401

اتکا به متحدان خود ،فصل جدید از تحریمهای اقتصادی و دیپلماتیکی را علیه روسیه

شماره سوم ،شماره

آغاز کند .این سند تهدیدهای نظامی روسیه را رو به افزایش میداند و توسعه
زیرساختهای نظامی ناتو را در مناطق نزدیک نگرانکننده توصیف میکند .در این سند،
تهدید نظامی و اقتصادی در ایاالتمتحده بهوضوح دیده میشود

( Russias National

 .)Security Strategy Approved, December 31, 2015در پایان میتوان با این اظهار
نظر مرشایمر همصدا شد که مسکو اساسا عالقهای به تبدیل اوکراین به بخشی از
سرزمین روسیه ندارد ،اما به این فکر میکند که این کشور در عمل به سکوی پرشی
برای تجاوزات غرب تبدیل شده است و اینکه روسیه در حالی که با تهدید دائمی از
خاک اوکراین امروزی مواجه است ،نمیتواند احساس «امنیت ،توسعه و وجود» داشته
باشد .به اعتقاد مرشایمر علیرغم روایت غرب در مورد ناتو ،سویه تعیینکننده برای درک

علل ریشهای این درگیری این است که مسکو چه نگاهی به اقدامات ناتو دارد و آنها را
چگونه تفسیر میکند ( .)Mearsheimer, 2022از اینرو ،والدمیر پوتین رئیسجمهوری
روسیه  21فوریه  2022با انتقاد از بیتوجهی غرب به نگرانیهای امنیتی مسکو ،استقالل
جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت و سه
روز پس از آن یعنی  24فوریه نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند ،علیه
اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو  -کییف به رویارویی نظامی
تغییر وضعیت داد.
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جدول  )3نیات تهاجمی غرب (آمریکا و ناتو) از دید روسیه

تهدیدات

سال

مداخله کوزوو در برابر مخالفتهای صریح روسیه و علیه صربستان ،متحد
روسیه

1999

گسترش اتحادیه اروپا و در درجه اول ناتو به سمت شرق

1999

جنگ عراق علیرغم مخالفتهای روسیه

2003

حمایت بازیگران طرفدار غرب در اروپای شرقی (مانند انقالب گل سرخ در
گرجستان)

2003

مداخله در لیبی علیرغم مخالفتهای روسیه

2011

تغییر ساختار قدرت در اوکراین

2013

پیوستن مونته نگرو به ناتو

2017

تبییییی چرایییی
چگونگ

شکلگیری

جنییی

ر سیییی

ا کییرای

نظریییی «موازنییی
تهدید»

نتیجهگیری
پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی بود که علل و انگیزههای تهاجم
روسیه به اوکراین در  24فوریه 2022چه بوده است؟ یافتههای پژوهش با بهرهگیری از
نظریه «موازنه تهدید» استفان والت نشان داد که رفتار روسیه در بحران اخیر ناشی از
تهدیدات ادارک شده این کشور از سوی غرب (امریکا و اروپا) است .روسیه ،منبع این
تهدیدات را اساسا گسترش اتحادیه اروپا ،گسترش ناتو و بسط ارزشهای لیبرال
دموکراسی غرب به قلمرو نفوذ و حیات خلوت خود در اروپای شرقی و کشورهای

ییر ییی

مشترکالمنافع و غایت آن را به حاشیه رفتن از صحنه قدرت جهانی میداند .از آنجا که
روسیه همچنان خود را به مثابه یک ابرقدرت (حداقل از نظر نظامی) در عرصه بینالملل
تلقی میکند ،گسترش و فزونخواهی اتحادیه اروپا و ناتو را نوعی خطر علیه امنیت ملی
خود دانسته و آن را در راستای کاهش اقتدار روسیه درنظام بینالملل ،از بین بردن مناطق
حائل روسیه و بیتوجهی به این کشور بزرگ میداند .پوتین پایان شوروی را بزرگترین
تراژدی ژئوپلیتیک قرن بیستم دانسته و کماکان خواهان آن است که غرب و ناتو از تمام
کشورهایی که درگذشته جزو پیمان ورشو بودند عقبنشینی کنند و تضمین بدهند که
124

هرگز به سمت شرق توسعه نیابند .روسیه همیشه به توسعه ناتو اعتراض کرده و خواهان
یک ساختار امنیتی فرا اروپایی است که خودش هم نقش مهمی در آن داشته باشد .از
نظر مسکو برتری و یکجانبهگرایی غرب در تصمیمات سیاسی مشخص در قبال روسیه
به راحتی میتواند به عنوان تهدید یا حتی نقض نگرانیهای امنیتی روسیه تلقی شود.
برای نمونه؛ مداخله در کوزوو ،که در برابر مخالفتهای صریح روسیه و علیه صربستان،

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملططل،

متحد روسیه انجام شد .جنگ عراق؛ که در آن اعضای جدید اتحادیه اروپا (یعنی
کشورهای اروپای شرقی) با آمریکا متحد شدند تا علیرغم مخالفتهای فرانسه ،روسیه

دوره دوازدهططططم،

و آلمان به طور غیرقانونی مداخله کنند .مداخله لیبی؛ نمونه دیگری از مداخلهگرایی

پ اپی چهل و شش،

نظامی غرب ،استفاده از ناتو به عنوان ابزاری برای گسترش ماموریت سازمان ملل؛

پای ز 1401

حمایت بازیگران طرفدار غرب در اروپای شرقی (مانند انقالب گل سرخ در گرجستان)

شماره سوم ،شماره

و انتقاد از وضعیت حقوق بشر و سیاست قفقاز روسیه و در نهایت گسترش اتحادیه
اروپا و در درجه اول ناتو به سمت شرق.اگرچه از نگاه غرب ،هیچ یک از این
تصمیمات سیاسی تهدیدی برای روسیه محسوب نمیشود و همه آنها را میتوان به
عنوان مسالمتآمیز ،طرفدار دموکراسی یا تدافعی تفسیر کرد ،اما این امر در ذهنیت
رهبران روسیه پس از فروپاشی شوروی ،یک تهدید امنیتی جدی برای این کشور تلقی
شده است که تالش دارد یکبار دیگر راهبرد مهار را در قبال روسیه در پیش بگیرد .در
این راستا روسیه دو معاهده ،یکی برای آمریکا و دیگری برای ناتو ،ارائه کرد که
خالصهای از خواستههای خود برای کاهش تنش را در بر داشت .در متن این معاهده
روسیه گسترش ناتو بهویژه در اوکراین را ممنوع میکند و همکاری نظامی غرب در

شرق اروپا و شوروی سابق را بدون تحمیل اقدامات مشابه بر روسیه محدود مینماید .با
این حال عدم توجه غرب به این مالحظات و تحرکات و اقدامات آمریکا و ناتو در در
اوکراین از یکسو ،و درک اهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک این کشور برای روسیه از
سوی دیگر ،موجب شد تا عزم پوتین برای مقابله با پیشروی غرب ،حالت تهاجمی به
خود بگیرد و سرانجام در بامداد پنجشنبه بیستوچهارم فوریه با فرمان عملیات نظامی
ویژه منجر به آغاز جنگ اوکراین گردد .ارزیابی درستی و نادرستی و نتایج و پیامدهای
این تصمیم برای روسیه و همچنین آینده نظم بینالمللی ،موضوع پژوهشی دیگری است
که در جای خود قابل بررسی است.
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